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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Evropská komise navrhla v nedávné době modernizaci směrnic o zadávání veřejných zakázek 
(směrnice 2004/18/ES) a o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími 
v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb (směrnice 
2004/17/ES). Navíc byl předložen návrh nové směrnice, která by měla upravovat odvětví 
koncesí, a následně návrh nařízení o vstupu výrobků a služeb ze třetích zemí na vnitřní trh EU 
s veřejnými zakázkami a o postupech na podporu jednání o vstupu výrobků a služeb EU na 
trhy s veřejnými zakázkami ve třetích zemích. 

Na mezinárodní úrovni představují veřejné zakázky významnou část celosvětového obchodu: 
odvětví zakázek představuje v průměru 15 % až 20 % HDP rozvinutých zemí. Navzdory 
svému významu zůstává trh s veřejnými zakázkami jedním z nejuzavřenějších (Komise 
odhaduje, že více než polovina celosvětového trhu s veřejnými zakázkami je ještě stále 
uzavřena zahraniční konkurenci) a nejméně regulovaných odvětví v mezinárodním obchodě.

Na vícestranné úrovni je referenčním právním předpisem Dohoda o veřejných zakázkách 
(Government Procurement Agreement – GPA), která byla v nedávné době podrobena 
přezkumu, jenž skončil v březnu 2012. Cílem tohoto přezkumu bylo zvýšení transparentnosti, 
větší míra otevřenosti mezinárodních trhů s veřejnými zakázkami a zjednodušení postupů. 
V této souvislosti navrhovatel stanoviska tento proces přezkumu vítá a přeje si, aby jej EU 
rychle schválila. Zároveň konstatuje, že v současné době přistoupilo k této mezinárodní 
dohodě jen 42 členských států WTO (z nichž 27 je členskými státy EU), a rozhodně si přeje, 
aby se mohla připojit i řada dalších zemí, zejména nejvíce rozvinuté země a rozvíjející se 
ekonomiky, aby se tak rozšířilo zeměpisné pokrytí, a tím v tomto důležitém odvětví 
mezinárodního obchodu vznikl systém sdílených a obecně platných pravidel. 

Konkrétní ustanovení týkající se odvětví veřejných zakázek jsou i v jiné dohodě WTO, 
Všeobecné dohodě o obchodu službami (GATS).

Na dvoustranné úrovni je EU vázána mimo jiné povinnostmi vyplývajícími z některých již 
uzavřených dvoustranných dohod (s Albánií, s Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií, 
s CARIFORUM, s Chile, s Chorvatskem, s Mexikem, s Černou Horou, s Jižní Koreou a se 
Švýcarskem). Odvětví veřejných zakázek představuje důležitou a často choulostivou kapitolu 
probíhajících jednání o uzavření možných nových obchodních dohod s dalšími 
mezinárodními partnery. 

Navrhovatel stanoviska zdůrazňuje, že v těchto mezinárodních souvislostech je v odvětví 
veřejných zakázek důležitý mezinárodní rozměr. Zdůrazňuje rovněž potřebu postupně otevřít 
mezinárodní trhy s veřejnými zakázkami na základě systému sdílených pravidel, ve znamení 
reciprocity, nestrannosti a dodržování mezinárodních norem v oblasti životního prostředí 
a v oblasti sociální a pracovněprávní. Evropská unie zajišťuje v současné době mezinárodním 
subjektům značnou míru otevřenosti vlastního trhu s veřejnými zakázkami, otevřenost, kterou 
další významní mezinárodní obchodní partneři velmi často neoplácejí.
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Navrhovatel stanoviska proto doporučuje, aby EU podnikla výraznější kroky prostřednictvím 
legislativních iniciativ a soudržného vyjednávacího postoje, s cílem opětovně nastolit 
rovnováhu a zavést skutečně rovné podmínky na mezinárodní úrovni. 

Z tohoto pohledu lituje, že se Komise rozhodla nepokračovat v jednotné úpravě „vnějšího 
rozměru“ odvětví veřejných zakázek. Rozhodnutí znovu nenavrhovat ustanovení 
o zahraničních výrobcích a službách uvedená ve směrnici 2004/17/ES a následné předložení 
doplňující, ale naprosto nezávislé legislativní iniciativy, přestože bylo v souvislosti 
s obsaženými návrhy přijato kladně, přináší v rámci svého legislativního postupu nebezpečí, 
že vznikne právní vakuum a že v evropských právních předpisech nebudou obsažena 
ustanovení regulující přístup výrobků, služeb a podniků ze třetích zemí na evropský trh 
s veřejnými zakázkami.

Z tohoto důvodu navrhovatel považuje za nanejvýš důležité znovu zavést konkrétní pravidla, 
která by organicky a extenzivně upravovala podmínky, na jejichž základě lze odmítnout 
případné nabídky, v nichž převažují výrobky a služby, na něž se nevztahují mezinárodní 
dohody. Z tohoto hlediska má navrhovatel v úmyslu přizpůsobit legislativní mechanismus 
navrhovaný samotnou Komisí v nedávném vlastním návrhu nařízení.

Kromě toho je rovněž důležité zpřísnit návrh Komise týkající se tzv. „neobvykle nízkých 
nabídek“ zavedením možnosti použít mechanismus automatického vyloučení u nabídek, které 
jsou výrazně nižší než ostatní, a rozšířením minimálních podmínek pro vyžádání dodatečných 
informací od hospodářských subjektů.

Nakonec se ukázalo vhodné předložit několik pozměňovacích návrhů, které by úplnější 
formou poukázaly na mezinárodní souvislosti, v nichž se uplatňují evropské směrnice.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jako 
věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Neexistence jednoznačných pravidel na 
úrovni Unie, která upravují udělování 
koncesí, vyvolává právní nejistotu, vytváří 
překážky pro volný pohyb služeb a 
narušuje fungování vnitřního trhu. 
Hospodářské subjekty, zejména malé a 
střední podniky, jsou proto připraveny o 

(1) Neexistence jednoznačných pravidel na 
úrovni Unie, která upravují udělování 
koncesí, vyvolává právní nejistotu, vytváří 
překážky pro volný pohyb služeb a 
narušuje fungování vnitřního trhu. 
Hospodářské subjekty, zejména malé a 
střední podniky, jsou proto připraveny o 
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svá práva na vnitřním trhu a přicházejí o 
důležité obchodní příležitosti a orgány 
veřejné správy nemusí nalézt nejlepší 
možnost použití veřejných finančních 
prostředků, aby občané EU mohli využívat 
kvalitní služby za nejlepší ceny. Náležitý 
právní rámec pro udělování koncesí by pro 
všechny hospodářské subjekty v Unii 
zajistil účinný a nediskriminační přístup na 
trh a právní jistotu podporující veřejné 
investice do infrastruktur a strategických 
služeb pro občany.

svá práva na vnitřním trhu a přicházejí o 
důležité obchodní příležitosti a orgány 
veřejné správy nemusí nalézt nejlepší 
možnost použití veřejných finančních 
prostředků, aby občané EU mohli využívat 
kvalitní služby za nejlepší ceny. Náležitý 
právní rámec pro udělování koncesí by pro 
všechny hospodářské subjekty v Unii 
zajistil účinný a nediskriminační přístup na 
trh a právní jistotu podporující veřejné 
investice do infrastruktur a strategických 
služeb pro občany. Tento právní rámec by 
přinesl i větší právní jistotu pro 
mezinárodní hospodářské subjekty a mohl 
by představovat základ a nástroj 
umožňující další otevření mezinárodních 
trhů s veřejnými zakázkami a posílení 
mezinárodního obchodu.

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Tato směrnice se nevztahuje na 
udělování koncesí, které provádí 
mezinárodní organizace svým jménem a na 
svůj účet. Je však nutné objasnit, v jakém 
rozsahu je vhodné uplatňovat tuto směrnici 
na udělování koncesí, jež se řídí zvláštními 
mezinárodními pravidly.

(16) Tato směrnice se nevztahuje na 
udělování koncesí, které provádí 
mezinárodní organizace svým jménem a na 
svůj účet. Je však nutné prozkoumat, v 
jakém rozsahu je vhodné uplatňovat tuto 
směrnici na udělování koncesí, jež se řídí 
zvláštními mezinárodními pravidly, aby 
hospodářské subjekty získaly větší právní 
jistotu. Narůstá míra propojenosti 
vnitřního trhu s mezinárodními trhy, a 
proto by měly být v politice veřejných 
zakázek náležitě podporovány hodnoty 
EU, jako je transparentnost, zásadní 
odmítání korupce, zásada vzájemnosti a 
pokrok v oblasti sociálních a lidských 
práv .

Pozměňovací návrh 3
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Koncese by neměly být uděleny 
hospodářským subjektům, které se podílely 
na zločinném spolčení nebo které byly 
shledány vinnými z korupce, podvodu 
poškozujícího finanční zájmy Unie nebo z 
praní peněz. Rovněž neplacení daní nebo 
příspěvků na sociální zabezpečení by mělo 
být sankcionováno povinným vyloučením 
na úrovni Unie. Veřejní zadavatelé a 
zadavatelé by měli mít mimoto možnost 
vyloučit zájemce nebo uchazeče kvůli 
závažnému porušení právních předpisů 
Unie nebo vnitrostátních právních 
předpisů, jejichž cílem je ochrana 
veřejných zájmů v souladu se Smlouvou,
nebo pokud hospodářský subjekt vykazuje 
významné nebo přetrvávající nedostatky 
při plnění předchozí koncese nebo koncesí 
podobné povahy pro téhož veřejného 
zadavatele nebo zadavatele.

(33) Koncese by neměly být uděleny 
hospodářským subjektům, které se podílely 
na zločinném spolčení nebo které byly 
shledány vinnými z korupce, podvodu 
poškozujícího finanční zájmy Unie nebo z 
praní peněz. Rovněž neplacení daní nebo 
příspěvků na sociální zabezpečení, stejně 
jako jiná závažná porušení vnitrostátních 
právních předpisů nebo právních předpisů 
Unie, jejichž cílem je ochrana veřejných 
zájmů v souladu se Smlouvou, by mělo 
být sankcionováno povinným vyloučením 
na úrovni Unie. Veřejní zadavatelé a 
zadavatelé by měli mít mimoto možnost 
vyloučit zájemce nebo uchazeče, pokud 
hospodářský subjekt vykazuje významné 
nebo přetrvávající nedostatky při plnění 
předchozí koncese nebo koncesí podobné 
povahy pro téhož veřejného zadavatele 
nebo zadavatele.

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice se vztahuje na níže 
uvedené koncese, jejichž hodnota je rovna 
5 000 000 EUR nebo je vyšší:

1. Tato směrnice se vztahuje na níže 
uvedené koncese:

a) koncesní smlouvy uzavřené zadavateli 
za účelem vykonávání jedné z činností 
uvedených v příloze III; 

a) koncesní smlouvy uzavřené zadavateli 
za účelem vykonávání jedné z činností 
uvedených v příloze III;

b) koncesní smlouvy uzavřené veřejnými 
zadavateli;

b) koncesní smlouvy uzavřené veřejnými 
zadavateli;

Tato směrnice se vztahuje na koncese, 
jejichž hodnota je rovna následujícím 
hodnotám nebo tyto hodnoty přesahuje:
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a) 2 500 000 EUR pro koncese na služby 
(s výjimkou sociálních služeb);
b) 5 000 000 EUR pro koncese na 
stavební práce.

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) pokud jsou koncese plně financované 
mezinárodní organizací nebo mezinárodní 
finanční institucí.

vypouští se

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely prvního pododstavce písm. d) v 
případě koncesí, jejichž značná část je 
spolufinancována mezinárodní organizací 
nebo mezinárodní finanční institucí, 
rozhodnou strany o použitelných 
postupech pro udělování koncesí, které 
musí být v souladu s ustanoveními 
Smlouvy o fungování Evropské unie.

vypouští se

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) nejméně 90 % činností této právnické 
osoby je vykonáváno pro ovládajícího 
veřejného zadavatele nebo zadavatele nebo 
pro jiné právnické osoby ovládané tímto 
veřejným zadavatelem nebo zadavatelem;

(b) hlavní část činností této právnické 
osoby je vykonávána pro ovládajícího 
veřejného zadavatele nebo zadavatele nebo 
pro jiné právnické osoby ovládané tímto 
veřejným zadavatelem nebo zadavatelem;
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh odráží zásadu stanovenou v judikatuře Soudního dvora, jež vychází 
z pojmu „hlavní část“, což nemusí nutně znamenat část největší. 

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) nejméně 90 % činností této právnické 
osoby je vykonáváno pro ovládající veřejné 
zadavatele nebo zadavatele ve smyslu čl. 4 
odst. 1 bodu 1 nebo pro jiné právnické 
osoby ovládané týmž veřejným 
zadavatelem nebo zadavatelem;

(b) hlavní část činností této právnické 
osoby je vykonáváno pro ovládající veřejné 
zadavatele nebo zadavatele ve smyslu čl. 4 
odst. 1 bodu 1 nebo pro jiné právnické 
osoby ovládané týmž veřejným 
zadavatelem nebo zadavatelem;

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 4 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zúčastnění veřejní zadavatelé nebo 
zadavatelé neuskutečňují na volném trhu 
více než 10 % obratu z činností, které jsou 
relevantní v kontextu dohody; 

vypouští se

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) dodržování sociálních a 
environmentálních právních předpisů.

Pozměňovací návrh 11
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Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) jiná závažná porušení ustanovení 
vnitrostátních právních předpisů nebo 
právních předpisů Unie, jejichž cílem je 
ochrana veřejných zájmů v souladu se 
Smlouvou.

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jestliže veřejní zadavatelé a zadavatelé 
použijí koncesi, nesmí být lhůta pro podání 
žádostí o koncesi kratší než 52 dnů ode 
dne, kdy bylo odesláno oznámení o 
koncesi. 

1. Jestliže veřejní zadavatelé a zadavatelé 
použijí koncesi, nesmí být lhůta pro podání 
žádostí o koncesi kratší než 70 dnů ode 
dne, kdy bylo odesláno oznámení o 
koncesi.

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Lhůta pro doručení nabídek může být 
zkrácena o pět dnů, pokud zadavatel 
souhlasí s tím, aby byly nabídky podány 
elektronickými prostředky v souladu s 
článkem 25.

2. Lhůta pro doručení žádostí o koncesi
může být zkrácena o pět dnů, pokud 
zadavatel souhlasí s tím, aby byly tyto 
žádosti podány elektronickými prostředky 
v souladu s článkem 25.

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Čl. 39 – odst. 4 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) dodržování právních předpisů EU 
nebo mezinárodního práva v oblasti 
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pracovního práva a práva týkajícího se 
životního prostředí.
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